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การจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบึงยี่โถ  
จังหวัดปทุมธานี 1 

 
จตุพร สุรัตนเมธากุล 2 

รศ.ดร.วราภรณ์ จุลปานนท์ 3 

               . 
 

บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน
ในเขตเทศบาลเมืองบึงยี่โถ จังหวัดปทุมธานี (2) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการ
จัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองบึงย่ีโถ จังหวัดปทุมธานี (3) เพื่อศึกษาแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบึงยี่โถ จังหวัด
ปทุมธานี ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้การวิจัยสนามศึกษาเรื่อง การจัดการขยะ
มูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบึงยี่โถ จังหวัดปทุมธานี โดยใช้วิธีการวิจัยโดย
เฉพาะเจาะจงการสัมภาษณ์เชิงเจาะลึกบุคลากรและเจ้าหน้าท่ีของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ 
จังหวัดปทุมธานี ท้ังน้ีผู้ให้ข้อมูลส าคัญท่ีผู้วิจัยจะด าเนินการสัมภาษณ์ มีจ านวนท้ังสิ้น 5 
คน ดังน้ี (1) นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ (2) ปลัดเทศบาลเมืองบึงยี่โถ (3) ผู้อ านวยการ
กองช่าง (4) หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล และ(5) เจ้าหน้าท่ีงานสุขาภิบาล ท่ีมีประสบการณ์
ในการบริหารจัดการและการควบคุมการปฏิบัติงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยของ
เทศบาลเมอืงบึงยี่โถ จังหวัดปทุมธานี 
 ผลการวิจัย พบว่า การจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบึงยี่โถ 
จังหวัดปทุมธานี ตามแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะ การ
ปลูกจิตส านึก การสร้างจิตสาธารณะ และการมีส่วนร่วมการคัดแยกขยะ ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าท่ีของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ ท่ีเป็นเป็นเพศชายท้ังหมด พบว่ามีอายุ 59 ปี ,อายุ 53 
ปี ,อายุ 49 ปี ,อายุ 58 ปี และอายุ 38 ปี ศึกษาในระดับปริญญาตรี–ปริญญาโท ได้แสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบึงยี่โถ 
จังหวัดปทุมธานี ท่ีมีปัญหาและอุปสรรคจากการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองบึงยี่โถ จังหวัดปทุมธานี เกิดจากการขยายตัวของชุมชนในปัจจุบัน จึงมี
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ปริมาณขยะมูลฝอยจ านวนมาก แก้ไขปัญหาโดยการประกาศเสียงตามสาย รถขยายเสียง
เคลื่อนท่ี และจัดอบรมเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนท่ัวไปในการคัดแยกขยะก่อนท้ิง โดยจัด
ถังขยะแยกสีตามประเภท จ านวนรถขยะไม่เพียงพอต่อปริมาณขยะที่เกิดข้ึน ท าให้ขยะเกิด
การตกค้างตามชุมชน แก้ไขปัญหาโดยจัดสรรงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างรถบรรทุกขยะ
พร้อมขยายกรอบรับพนักงานเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีจัดเก็บขยะให้เพียงพอต่อปริมาณงานท่ีมีใน
ปัจจุบัน รถบรรทุกขยะเกิดการช ารุด ต้องเข้าตรวจเช็คสภาพรถยนต์หรือต้องส่งซ่อม ท าให้
ปริมาณของขยะตกค้างเพิ่มมากข้ึน แก้ไขปัญหาโดยให้รถบรรทุกขยะคันอื่นๆและพนักงาน
เพิ่มรอบการจัดเก็บให้มากข้ึนกว่าเดิมโดยเวียนกัน และเพิ่มค่าเบ้ียเลี้ยงหรือค่าล่วงเวลาให้
จนกว่ารถบรรทุกขยะคันดังกล่าวจะซ่อมเสร็จ ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองบึง
ยี่โถยังไม่มีการคัดแยกขยะแต่ละประเภท ท าให้เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานเก็บขยะต้องท าการ
คัดแยกขยะแต่ละประเภทท าให้ใช้เวลาในการจัดเก็บขยะเพิ่มมากข้ึน แก้ไขปัญหาโดยการ
ประกาศเสียงตามสาย รถขยายเสียงเคลื่อนท่ี และจัดอบรมเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน
ท่ัวไปในการคัดแยกขยะก่อนท้ิง โดยจัดถังขยะแยกสีตามประเภท สถานท่ีท้ิงขยะหรือบ่อ
ขยะอยู่ไกลจากเทศบาลฯท าให้ต้องใช้เวลาในการเดินทางไปกลับค่อนข้างมาก แก้ไขปัญหา
โดยจัดหาสถานท่ีท้ิงขยะหรือบ่อขยะท่ีอยู่ใกล้เทศบาลฯเพื่อเป็นการลดระยะทางและเวลา
ให้น้อยลง การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติงานหรือการสั่งการของหัวหน้างานท่ีไม่ชัดเจน ท า
ให้พนักงานท่ีปฏิบัติหน้าท่ีจัดเก็บขยะเวลาในชุมชนมีความล่าช้าและจัดเก็บซ้ าซ้อน ท าให้
ชุมชนท่ีได้รับความเดือดร้อนเข้ามาแจ้ง ส่งหนังสือร้องเรียนในเร่ืองของการจัดเก็บขยะท่ีไม่
ครบทุกซอยภายในชุมชน แก้ไขปัญหาโดยเรียกเจ้าหน้าท่ีและผู้ ท่ี เกี่ยวข้องกับงาน
สุขาภิบาล หรืองานจัดเก็บขยะมูลฝอยมาร่วมประชุมและท าความเข้าใจในการสั่งการและ
ในเรื่องร้องเรียนโดยเร็วท่ีสุด สวัสดิการของพนักงานท่ีปฏิบัติหน้าท่ีจัดเก็บขยะท่ีไม่
เพียงพอต่อการด ารงชีวิตประจ าวันจึงเกิดเป็นปัญหาในการปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหาโดยเพิ่ม
สวัสดิการ เบี้ยเลี้ยงหรือเงินนอกเวลาราชการเพื่อเพิ่มขวัญก าลังใจแก่พนักงานในการ
ปฏิบัติงาน และมีการพิจารณาความดีความชอบท่ีเป็นธรรม วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการ
ปฏิบัติงานขาดแคลนหรือช ารุด ซึ่งต้องซ่อมแซมใช้เวลานาน ท าให้เกิดปัญหาในกา ร
ปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหาโดยจัดซื้อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน
ให้มีความเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน การไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
ขาดการประสานงานท าให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหาโดย
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จัดการประชุมทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องเพื่อท าความเข้าใจและประสานความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงานในทุกๆด้าน และการเบิกงบประมาณมีความล่าช้า เกิดความขัดแย้งในช้ัน
ผู้ใต้บังคับบัญชา เน่ืองจากปัจจัยต่างๆท่ีเป็นองค์ประกอบในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ จึง
เป็นสาเหตุของความไม่พร้อมในการปฏิบัติหน้าท่ี จึงเป็นจุดด้อยในภาพรวมของการ
ปฏิบัติงานในการจัดเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองบึงย่ีโถ จังหวัดปทุมธานี แก้ไขปัญหา
โดยจัดอบรมหรือจัดกิจกรรมร่วมกัน เพื่อส่งเสริมและเป็นการสร้างความสมานสามัคคี
ระหว่างสายบังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา ระหว่างหัวหน้างานกับลูกน้อง และระหว่าง
เพื่อนร่วมงานด้วยกันในการน าไปสู่การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป 
ค าส าคัญ : การจัดการขยะมูลฝอย,ของประชาชนใน,เขตเทศบาลเมืองบึงยี่โถ จังหวัด
ปทุมธานี 
 
1 บทความเรียงจากการศึกษาอิสระเรื่อง “การจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบึงยี่โถ  
จังหวัดปทุมธานี” ซ่ึงได้ผ่านการสอบเรียบร้อยแล้ว  
2 โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ รศ.ดร.วราภรณ์ จุลปานนท์ 
3 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

บทน า 
ความส าคัญของปัญหา 

  
 หลายปีท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมจากสังคมแบบเดิมมา
เป็นสังคมสมัยใหม่ กล่าวคือวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนจากสังคมเดิมจะผูกพันกับ
ธรรมชาติมาก ไม่ว่าจะเป็นประเพณี วัฒนธรรม เครื่องนุ่งห่ม และการบริโภค ซึ่งจะใช้วัสดุ
จากธรรมชาติแทบท้ังสิ้น ท าให้ของเสียท่ีเกิดจากมนุษย์น้อยมาก ปัจจุบันวิถีชีวิตของมนุษย์
ได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นสังคมสมัยใหม่มนุษย์แสวงหาความสะดวกสบายมากข้ึน มีการน า
ทรัพยากรมาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการและพัฒนาประเทศ เป็นเหตุให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยมากมาย 
กอปรกับการเพิ่มข้ึนของจ านวนประชากร การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและความก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท าให้ทรัพยากรถูกน ามาใช้ตามความต้องการของมนุษย์
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อย่างไร้ขีดจ ากัด นอกจากน้ีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการพัฒนาเศรษฐกิจให้
เทียบเท่ากับประเทศอื่นๆ ส่งผลให้มีการน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อย่างขาดความยั้งคิด 
จึงส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความเสื่อมโทรมดังปรากฏให้เห็นปัญหามากมายอาทิ 
อากาศเป็นพิษ ดินเสื่อมคุณภาพปัญหาสังคม ปัญหาขยะ และน้ าเน่าเสียในเขตชุมชน และ
เมืองขนาดใหญ่ ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงข้ึนเรื่อยๆ ขยะมูลฝอยเป็นปัญหาท่ีส าคัญมาก
ปัญหาหน่ึงท่ีส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจนปัจจุบันปริมาณขยะมูลฝอยในแต่ละ
ชุมชนมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนตลอดเวลา ซึ่งเป็นผลสืบเน่ืองมาจากหลายสาเหตุ เช่น จ านวน
ประชากรท่ีเพิ่มข้ึนย่อมท าให้มีการอุปโภคบริโภคสินค้าและวัตถุดิบเพิ่มมากข้ึน การพัฒนา
ทางเศรษฐกิจและการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม ในขณะท่ีปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่ม
มากข้ึนตามไปด้วย แต่การจัดการขยะมูลฝอยท้ังในด้านการจัดเก็บและท าลายยังไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอ จึงท าให้มีขยะมูลฝอยเหลือตกค้างไม่ ได้รับการจัดเก็บและท าลาย 
จากรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2562 ปริมาณขยะมูลฝอย 
เกิดข้ึนประมาณ 28.7 ล้านตัน (เพิ่มข้ึนจากปี 2561 ร้อยละ 3) โดยขยะมูลฝอยจะถูก     
คัดแยก ณ ต้นทาง และน ากลับไปใช้ประโยชน์ผ่านกิจกรรมต่างๆ จ านวน 12.6 ล้านตัน        
(ร้อยละ 44) (ส่วนใหญ่เป็นขยะรีไซเคิล และท าปุ๋ยอินทรีย์) และก าจัดอย่างถูกต้อง 10.3 
ล้านตัน (ร้อยละ 36) โดยปริมาณขยะมูลฝอยท่ีถูกจัดการดังท่ีกล่าวมาข้างต้นมีสัดส่วนท่ีมี
ปริมาณเพิ่มข้ึนจากปี 2561 ร้อยละ 11 สาเหตุท่ีท าให้ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มข้ึนมาจาก
การขยายตัวของชุมชนเมือง การเพิ่มข้ึนของจ านวนประชากรแฝงจากแรงงานต่างด้าวท่ี
เข้ามาท างานในประเทศไทย การส่งเสริมการท่องเท่ียว และพฤติกรรมการบริโภคของ
ประชาชนท่ีนิยมความสะดวกสบายมากข้ึน โดยเฉพาะการส่งสินค้าจากบริการสั่งซื้อ
ออนไลน์สินค้าและบริการสั่งอาหาร ท าให้เกิดปริมาณขยะมู ลฝอยเพิ่มมาก ข้ึน ,             
กรมควบคุมมลพิษ (2562) 
  ในช่วง 10 ปี ท่ีผ่านมา มีขยะพลาสติกเกิดข้ึนโดยเฉลี่ยประมาณ ปีละ 2 ล้านตัน 
โดยมีการน ากลับไปใช้ประโยชน์ประมาณ 0.5 ล้านตัน ส่วนท่ีเหลือ 1.5 ล้านตัน เป็น
พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวท้ิง (Single Use Plastic) โดยไม่มีการน ากลับไปใช้ประโยชน์เข้า
สู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ในปี 2562 ปัญหาขยะพลาสติกและขยะทะเลได้รับความสนใจ
และทุกภาคส่วนเล็งเห็นความส าคัญในการเร่งแก้ปัญหาดังกล่าว จึงมีการผลักดันนโยบาย
และมาตรการในการจัดการขยะมูลฝอย อาทิ การรณรงค์สร้างจิตส านึก 3R และการลด
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ปริมาณขยะพลาสติกภายใต้โครงการ “ท าความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ออก
มาตรการดีเดย์งดให้ถุงพลาสติกในห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ 
ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 การจัดการขยะมูลฝอยผ่านแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูล
ฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจ าปี พ.ศ. 2562 ให้มีการจัดการขยะมูลฝอยต้ังแต่ต้น
ทาง กลางทาง จนถึงปลายทาง รวมท้ังการสร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน 
ท้ังในและต่างประเทศในการจัดการขยะพลาสติกและขยะทะเลของประเทศไทยและ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของเสียอันตรายจากชุมชน จากการคาดการณ์เกิดข้ึ น
ประมาณ 648,208 ตัน (เพิ่มข้ึนจากปี 2561 ร้อยละ 2) ส่วนใหญ่เป็นซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 421,335 ตัน (ร้อยละ 65) และของเสียอันตรายประเภท
อื่นๆ เช่น แบตเตอรี่ ถ่านไฟฉาย ภาชนะบรรจุสารเคมีกระป๋องสเปรย์ ประมาณ 226,873 
ตัน (ร้อยละ 35) จากการวางระบบการจัดการของเสียอันตรายชุมชน โดยให้ อปท. และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีจุดรวบรวมในชุมชนและมีศูนย์รวบรวมในระดับจังหวัดท าให้ของ
เสียอันตรายได้รับการจัดการอย่างถูกต้องเพิ่มข้ึนประมาณ 104,526 ตัน (ร้อยละ 16) แต่
ยังเป็นสัดส่วนท่ีน้อยมาก สาเหตุหลักมาจากยังไม่มีการคัดแยกของเสียอันตรายจากชุมชน
ออกจากขยะทั่วไปประชาชนยังขาดความตระหนักรู้ และ อปท. ยังไม่มีกฎระเบียบรองรับ
ในการคัดแยกของเสียอันตรายจากชุมชนออกจากขยะท่ัวไปรวมถึงยังไม่มีกฎหมายท่ีจะ
น ามาก ากับดูแลให้ภาคเอกชนรับผิดชอบในการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ในปี 2562 จึงยังคงเป็นการด าเนินงานโครงการความร่วมมือ
ระหว่างรัฐและเอกชนในการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน กระบวนการในการ
คัดแยก การจัดเก็บ การรวบรวม และการเก็บขน ยังไม่มีประสิทธิภาพ เพียงพอท าให้เกิด
ปัญหาขยะตกค้าง ซึ่งเกิดจากประชาชนท่ีเพิ่มมากข้ึน การขาดจิตส านึกของประชาชน การ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี และแนวโน้นการบริโภค
ของประชากรท่ีเพิ่มสูงข้ึน โดยวิกฤติปัญหาขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนน้ีจ าเป็นท่ีจะต้องได้รับการ
แก้ไขอย่างเร่งด่วน, กรมควบคุมมลพิษ (2562) 
 ด้วยเทศบาลเมืองบึงยี่โถเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 12) พ.ศ.2546 มีบทบาทหน้าท่ีในการด าเนิน 
งานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถ่ินและการพัฒนาประเทศโดยรวม      
งานด้านสุขาภิบาลในปัจจุบันได้ต้ังข้ึนเพื่อแก้ปัญหาขยะมูลฝอยท่ีมีปริมาณเพิ่มมากข้ึน
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เรื่อยๆ เน่ืองจากจ านวนประชาชนย้ายถ่ินฐานเข้ามาในเมืองเพิ่มข้ึนอย่างมากและรวดเร็ว 
มีการขยายและเติบโตของชุมชนเมือง เป็นสาเหตุให้ขยะมูลฝอยเกิดข้ึนมากมายในเขต
พื้นท่ีของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ การด าเนินงานเพื่อจัดการขยะมูลฝอยท่ีผ่ านมา เทศบาล
เมืองบึงย่ีโถ สามารถให้บริการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยได้มากข้ึน ท าให้ปัญหาขยะตกค้าง
น้อยลง แต่ยังมีปัญหาก าจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกสุขลักษณะ แม้จะมีการจัดสรรงบประมาณ 
เพื่อก่อสร้างระบบก าจัดท่ีถูกสุขลักษณะมากข้ึน ซึ่งในปัจจุบันงานฝ่ายสุขาภิบาล เทศบาล
เมืองบึงยี่โถ ซึ่งมีอ านาจหน้าท่ีดูแลและรับผิดชอบตามเทศบัญญัติ ได้จัดให้บริการจัดเก็บ
ขยะมูลฝอยในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลขยะมูลฝอยท่ีมีปริมาณมากเป็นปัญหาท่ี
ต้องรีบแก้ไข อันเน่ืองจากปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นท่ีมีมากกว่าการจัดเก็บได้ในแต่ละวัน 
ซึ่งเทศบาลต้องขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนช่วยกันรณรงค์ โดยการมีส่วนร่วมในการ
คัดแยกขยะ และหาวิธีป้องกันปริมาณขยะท่ีเพิ่มข้ึนและยังบังคับใช้กฎหมาย ตาม
พระราชบัญญัติการสาธารสุข พ.ศ.2534 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการสาธาร
สุข (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 นอกจากการมุ่งลดปริมาณขยะและการคัดแยกท่ีต้นทางแล้ว ยัง
มุ่งสร้างระบบการเก็บขนขยะ ซึ่งเป็นอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน เพื่อน าไปสู่การจัดการขยะอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ การแปรรูป
เป็นพลังงานเช้ือเพลิง การแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า การน าไปผ่านกระบวนการเพื่อผลิต
เป็นปุ๋ยอินทรีย์ต่างๆ ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคตต่อไป การด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการดังกล่าวน้ีเป็นการด าเนินการโดยยึดหลักความรับผิดชอบ และหลักการมี
ส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังประชาชนทุกคนใน
ฐานะท่ีเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการผลิตและการจัดการขยะ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการที่
ก าหนดไว้ในทิศทาง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 
2564 ) ท่ีให้ความส าคัญกับการคัดแยกขยะเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ตามกระบวนการ         
การจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน, เทศบาลเมืองบึงย่ีโถ (2562) 
 จากปัญหาขยะมูลฝอยในเขตพื้นท่ีต าบลบึงยี่โถท่ีมีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึน ท าให้ผู้วิจัยมี
ความสนใจท่ีศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบึงยี่โถ 
จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้ทราบระดับการจัดการขยะและแนวทางการแก้ไขหรือลดปริมาณ
ขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองบึงยี่โถ โดยอาศัยกระบวนการจัดการขยะมูลฝอยของ
ประชาชนในการท่ีจะช่วยกันลดปริมาณขยะให้น้อยลง การสร้างจิตส านึกความรับผิดชอบ
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ต่อชุมชน ความสมานสามัคคี และความสัมพันธ์ท่ีดีของประชาชนในพื้นท่ีความรับผิดชอบ 
ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบึงยี่โถ 
จังหวัดปทุมธานี 
 2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองบึงย่ีโถ 
จังหวัดปทุมธานี 
 3. เพื่อศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองบึงย่ีโถ จังหวัดปทุมธานี 
 

รูปแบบของการศึกษา 
 วิธีการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Quantitative Study) 
โดยผู้ศึกษาได้แบ่งลักษณะการเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็น 2 ประเภท ดังน้ี 
1. การเก็บข้อมูลระดับปฐมภูมิ กล่าวคือ ท าการศึกษาภาคสนาม (Field Study) เพื่อให้
ได้รับข้อมูลเชิงประจักษ์ ตลอดจนเพิ่มโอกาสในการสัมผัสสภาพความเป็นจริงของ
กระบวนการสร้างความสัมพันธ์ให้ได้มากท่ีสุด โดยผู้วิจัยยึดการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-
depth Interview) 
2. การเก็บข้อมูลระดับทุติยภูมิ กล่าวคือ ผู้วิจัยด าเนินการค้นคว้าและศึกษาเอกสาร
ตลอดจนผลงานทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง (Documentary Research) ท่ีได้มีการเก็บ
รวบรวมไว้ ยกตัวอย่าง เช่น หนังสือ วารสาร เอกสาร ตลอดจนรายงานการศึกษาวิจัย
ต่างๆของแต่ละองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง เป็นต้น 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 การจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบึงยี่โถ จังหวัดปทุมธานี 
ตามแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะ การปลูกจิตส านึก    
การสร้างจิตสาธารณะ และการมีส่วนร่วมการคัดแยกขยะ ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีของ
เทศบาลเมืองบึงย่ีโถ ท่ีเป็นเป็นเพศชายท้ังหมด พบว่ามีอายุ 59 ปี ,อายุ 53 ปี ,อายุ 49 ปี 
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,อายุ 58 ปี และอายุ 38 ปี ศึกษาในระดับปริญญาตรี–ปริญญาโท ได้แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบึงยี่โถ จังหวัดปทุมธานี 
ท่ีมีปัญหาและอุปสรรคจากการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง      
บึงยี่โถ จังหวัดปทุมธานี เกิดจากการขยายตัวของชุมชนในปัจจุบัน จึงมีปริมาณขยะมูล
ฝอยจ านวนมาก แก้ไขปัญหาโดยการประกาศเสียงตามสาย รถขยายเสียงเคลื่อนท่ี และจัด
อบรมเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนท่ัวไปในการคัดแยกขยะก่อนท้ิง โดยจัดถังขยะแยกสีตาม
ประเภท จ านวนรถขยะไม่เพียงพอต่อปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึน ท าให้ขยะเกิดการตกค้างตาม
ชุมชน แก้ไขปัญหาโดยจัดสรรงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างรถบรรทุกขยะพร้อมขยายกรอบรับ
พนักงานเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีจัดเก็บขยะให้เพียงพอต่อปริมาณงานท่ีมีในปัจจุบัน รถบรรทุก
ขยะเกิดการช ารุด ต้องเข้าตรวจเช็คสภาพรถยนต์หรือต้องส่งซ่อม ท าให้ปริมาณของขยะ
ตกค้างเพิ่มมากข้ึน แก้ไขปัญหาโดยให้รถบรรทุกขยะคันอื่นๆและพนักงานเพิ่มรอบการ
จัดเก็บให้มากข้ึนกว่าเดิมโดยเวียนกัน และเพิ่มค่าเบี้ยเลี้ยงหรือค่าล่วงเวลาให้จนกว่า
รถบรรทุกขยะคันดังกล่าวจะซ่อมเสร็จ ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองบึงยี่โถยัง
ไม่มีการคัดแยกขยะแต่ละประเภท ท าให้เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานเก็บขยะต้องท าการคัดแยก
ขยะแต่ละประเภทท าให้ใช้เวลาในการจัดเก็บขยะเพิ่มมากข้ึน แก้ไขปัญหาโดยการประกาศ
เสียงตามสาย รถขยายเสียงเคลื่อนท่ี และจัดอบรมเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนท่ัวไปในการ
คัดแยกขยะก่อนท้ิง โดยจัดถังขยะแยกสีตามประเภท สถานท่ีท้ิงขยะหรือบ่อขยะอยู่ไกล
จากเทศบาลฯท าให้ต้องใช้เวลาในการเดินทางไปกลับค่อนข้างมาก แก้ไขปัญหาโดยจัดหา
สถานท่ีท้ิงขยะหรือบ่อขยะท่ีอยู่ใกล้เทศบาลฯเพื่อเป็นการลดระยะทางและเวลาให้น้อยลง 
การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติงานหรือการสั่งการของหัวหน้างานท่ีไม่ชัดเจน ท าให้
พนักงานท่ีปฏิบัติหน้าท่ีจัดเก็บขยะเวลาในชุมชนมีความล่าช้าและจัดเก็บซ้ าซ้อน ท าให้
ชุมชนท่ีได้รับความเดือดร้อนเข้ามาแจ้ง ส่งหนังสือร้องเรียนในเร่ืองของการจัดเก็บขยะท่ีไม่
ครบทุกซอยภายในชุมชน แก้ไขปัญหาโดยเรียกเจ้าหน้าท่ีและผู้ ท่ี เกี่ยวข้องกับงาน
สุขาภิบาล หรืองานจัดเก็บขยะมูลฝอยมาร่วมประชุมและท าความเข้าใจในการสั่งการและ
ในเรื่องร้องเรียนโดยเร็วท่ีสุด สวัสดิการของพนักงานท่ีปฏิบัติหน้าท่ีจัดเก็บขยะท่ีไม่
เพียงพอต่อการด ารงชีวิตประจ าวันจึงเกิดเป็นปัญหาในการปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหาโดยเพิ่ม
สวัสดิการ เบี้ยเลี้ยงหรือเงินนอกเวลาราชการเพื่อเพิ่มขวัญก าลังใจแก่พนักงานในการ
ปฏิบัติงาน และมีการพิจารณาความดีความชอบท่ีเป็นธรรม วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการ
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ปฏิบัติงานขาดแคลนหรือช ารุด ซึ่งต้องซ่อมแซมใช้เวลานาน ท าให้เกิดปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหาโดยจัดซื้อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน
ให้มีความเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน การไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
ขาดการประสานงานท าให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหาโดย
จัดการประชุมทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องเพื่อท าความเข้าใจและประสานความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงานในทุกๆด้าน และการเบิกงบประมาณมีความล่าช้า เกิดความขัดแย้งในช้ัน
ผู้ใต้บังคับบัญชา เน่ืองจากปัจจัยต่างๆท่ีเป็นองค์ประกอบในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ จึง
เป็นสาเหตุของความไม่พร้อมในการปฏิบัติหน้าท่ี จึงเป็นจุดด้อยในภาพรวมของการ
ปฏิบัติงานในการจัดเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองบึงย่ีโถ จังหวัดปทุมธานี แก้ไขปัญหา
โดยจัดอบรมหรือจัดกิจกรรมร่วมกัน เพื่อส่งเสริมและเป็นการสร้างความสมานสามัคคี
ระหว่างสายบังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา ระหว่างหัวหน้างานกับลูกน้อง และระหว่าง
เพื่อนร่วมงานด้วยกันในการน าไปสู่การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป จากการวิจัยจึงสรุปผลการวิจัยท่ีสอดคล้องดังน้ี สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ปวันพัสชร์ บุญยะชัยชนะ (2553) ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการ
จัดการขยะในเขตพื้นท่ีเทศบาลนครเชียงใหม่พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีส่วนร่วมใน
การศึกษาค้นคว้าปัญหาและสาเหตุท่ีเกิดข้ึน ไม่มีส่วนร่วมในการคิดวางแผนในกิจกรรม
หรือโครงการ ไม่มีส่วนร่วมในการประชุมและทราบถึงสาเหตุปัญหา ไม่มีส่วนร่วมในการคิด
วางแผน ไม่มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาความต้องการ และไม่มีส่วนร่วมในการประเมินผล
ในกิจกรรมหรือโครงการ ตลอดจนในการมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์หรือชักชวนให้
ร่วมท ากิจกรรมและการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการประชาชนมีส่วนร่วมอยู่
ในระดับน้อย ส าหรับปัญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมของประชาชนคือ ประชาชน
ส่วนใหญ่เห็นว่าการจัดการขยะของเทศบาลยังไม่เป็นท่ีน่าพึงพอใจประชาชนไม่เห็น
ความส าคัญในการแยกขยะก่อนท่ีจะน าไปท้ิงหรือก าจัดเมื่อขยะมีปริมาณมากและเห็นว่า
จะเป็นการเสียเวลาในการแยกขยะก่อนท้ิง นอกจากน้ันเทศบาลยังขาดแนวทางและขาด
การส่งเสริมให้ประชาชนร่วมมือในการแยกขยะ เน่ืองจากขาดงบประมาณและวัสดุ
อุปกรณ์ในการแยกขยะขาดการรณรงค์และการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความรู้และความ
เข้าใจในการจัดการขยะอย่างถูกต้องแก่ประชาชน และสอดคล้องกับค าให้สัมภาษณ์ของ 
ผู้ให้ข้อมูลคนส าคัญคนท่ี 1 ดังน้ี 
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 ผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่า   
 “...เทศบาลเมืองบึงยี่โถ มีพื้นท่ีประมาณ 15 ตารางกิโลเมตร ประชากรประมาณ 
30,000 กว่าคน หมู่บ้านประมาณ 30 กว่าชุมชน ตลาด โรงเรียน วัด ฯลฯ จากการ
ขยายตัวของชุมชนในปัจจุบัน จึงมีปริมาณขยะค่อนข้างมากจากสมัยก่อนท่ียังเป็นสวนเป็น
นา ท าให้การจัดเก็บขยะในปัจจุบันค่อนข้างมีปัญหา เพราะจ านวนรถขยะไม่เพียงพอต่อ
ปริมาณขยะที่เกิดข้ึน ท าให้ขยะเกิดการตกค้างตามชุมชน เน่ืองจากรอบของการจัดเก็บไม่
มากพอ และบางครั้งรถขยะเกิดการช ารุด ต้องเข้าตรวจเช็คสภาพรถยนต์ หรือต้องส่งซ่อม 
ยิ่งท าให้ปริมาณของขยะตกค้างเพิ่มมากข้ึน กว่าจะท าการจัดเก็บขยะให้เข้าระบบเดิม 
อาจจะต้องใช้เวลาเพิ่มมากข้ึนอีก โดยท่ีปัญหาและอุปสรรคอีกส่วนหน่ึงมาจากประชาชน
ยังไม่มีการคัดแยกขยะแต่ละประเภท ท าให้เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานเก็บขยะต้องท าการคัด
แยกขยะแต่ละประเภทท าให้ใช้เวลาในการจัดเก็บขยะเพิ่มมากข้ึน และสถานท่ีท้ิงขยะท่ี
จัดเก็บขยะมาแล้วอยู่ไกลยิ่งท าให้ต้องใช้เวลาในการเดินทางไปกลับใช้เวลาค่อนข้างมาก 
และปัญหาอีกส่วนหน่ึงเกิดจากคนงานได้รับค าสั่งท่ีไม่ชัดเจนในการสั่งการ ท าให้เวลา
ปฏิบัติงานในการจัดเก็บขยะมูลฝอยในชุมชนมีความล่าช้าและเป็นปัญหาในขณะน้ี ปัญหา
ดังกล่าวท าให้ชุมชนท่ีได้รับความเดือดร้อนเข้ามาแจ้ง ส่งหนังสือร้องเรียนในเรื่องของการ
จัดเก็บขยะที่ไม่ครบทุกซอยภายในชุมชน สวัสดิการของคนงานไม่เพียงพอในการด ารงชีวิต
ประจ าวันของผู้ใต้บังคับบัญชาจึงเกิดปัญหามากมาย รวมถึงวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือในการ
ปฏิบัติงานขาดแคลนหรือช ารุดซึ่งต้องซ่อมแซมใช้เวลานาน ท าให้เกิดปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน ไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ขาดการประสานงานท าให้
เกิดปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน การขอเบิกงบประมาณมีความล่าช้า เกิดความ
ขัดแย้งในช้ันผู้ใต้บังคับบัญชา เน่ืองจากปัจจัยต่างๆที่เป็นองค์ประกอบในการปฏิบัติงานไม่
เพียงพอเป็นสาเหตุของความไม่พร้อมในการปฏิบัติหน้าท่ี จึงเป็นจุดด้อยในภาพรวมของ
การปฏิบัติงานในการจัดเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองบึงย่ีโถ จังหวัดปทุมธานี....” 
 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ ข้อมูลคนส าคัญในประเด็นค าถามข้างต้น ได้ให้
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเทศบาลเมือง
บึงย่ีโถ จังหวัดปทุมธานี ดังน้ี  
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ผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่า  
 “...ให้สวัสดิการเบี้ยเลี้ยงหรือเงินนอกเวลาราชการเพื่อเพิ่มขวัญก าลังใจแก่คนงานใน
การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา การพิจารณาความดีความชอบมีความเป็นธรรม จัดให้
มีวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ จัดให้มีความพร้อมท่ีจะปฏิบัติงานได้ทันที 
ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดเมื่อเกิดปัญหาจะได้แก้ไขทันท่วงที ลบภาพพจน์ของจุด
ด้อยให้เป็นจุดเด่น ประสิทธิภาพของงานก็จะเพิ่มข้ึน และเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้อย่างสัมฤทธิ์ผลอีกด้วย...” 

 
สรุปผลการศึกษา 

 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ให้ข้อมูลคนส าคัญ จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและบุคลากร
ของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ ผู้ให้ข้อมูลคนส าคัญ จ านวน 5 คน เป็นเพศชายท้ังหมด พบว่ามี
อายุ 59 ปี, อายุ 53 ปี, อายุ 49 ปี, อายุ 58 ปี และอายุ 38 ปี ศึกษาในระดับปริญญาตรี–
ปริญญาโท ผู้วิจัยได้ท าการสรุปผลของการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองบึงย่ีโถ จังหวัดปทุมธานี ได้ดังน้ี 
 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองบึงย่ีโถ จังหวัดปทุมธานี 
 1. การจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบึงย่ีโถ จังหวัดปทุมธานี 
เกิดจากการขยายตัวของชุมชนในปัจจุบัน จึงมีปริมาณขยะมูลฝอยจ านวนมาก แก้ไข
ปัญหาโดยการประกาศเสียงตามสาย รถขยายเสียงเคลื่อนท่ี และจัดอบรมเพื่อให้ความรู้แก่
ประชาชนท่ัวไปในการคัดแยกขยะก่อนท้ิง โดยจัดถังขยะแยกสีตามประเภท 
 2. จ านวนรถขยะไม่เพียงพอต่อปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึน ท าให้ขยะเกิดการตกค้างตาม
ชุมชน แก้ไขปัญหาโดยจัดสรรงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างรถบรรทุกขยะพร้อมขยายกรอบรับ
พนักงานเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีจัดเก็บขยะให้เพียงพอต่อปริมาณงานท่ีมีในปัจจุบัน  
 3. รถบรรทุกขยะเกิดการช ารุด ต้องเข้าตรวจเช็คสภาพรถยนต์หรือต้องส่งซ่อม ท า
ให้ปริมาณของขยะตกค้างเพิ่มมากข้ึน แก้ไขปัญหาโดยให้รถบรรทุกขยะคันอื่นๆและ
พนักงานเพิ่มรอบการจัดเก็บให้มากข้ึนกว่าเดิมโดยเวียนกัน และเพิ่มค่าเบี้ยเลี้ยงหรือค่า
ล่วงเวลาให้จนกว่ารถบรรทุกขยะคันดังกล่าวจะซ่อมเสร็จ 
 4. ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองบึงยี่โถยังไม่มีการคัดแยกขยะแต่ละ
ประเภท      ท าให้เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานเก็บขยะต้องท าการคัดแยกขยะแต่ละประเภทท า
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ให้ใช้เวลาในการจัดเก็บขยะเพิ่มมากข้ึน แก้ไขปัญหาโดยการประกาศเสียงตามสาย รถ
ขยายเสียงเคลื่อนท่ี และจัดอบรมเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนท่ัวไปในการคัดแยกขยะก่อน
ท้ิง โดยจัดถังขยะแยกสีตามประเภท 
 5. สถานท่ีท้ิงขยะหรือบ่อขยะอยู่ไกลจากเทศบาลฯท าให้ต้องใช้เวลาในการเดินทาง
ไปกลับค่อนข้างมาก แก้ไขปัญหาโดยจัดหาสถานท่ีท้ิงขยะหรือบ่อขยะท่ีอยู่ใกล้เทศบาลฯ
เพื่อเป็นการลดระยะทางและเวลาให้น้อยลง 
 6. การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติงานหรือการสั่งการของหัวหน้างานท่ีไม่ชัดเจน   ท า
ให้พนักงานท่ีปฏิบัติหน้าท่ีจัดเก็บขยะเวลาในชุมชนมีความล่าช้าและจัดเก็บซ้ าซ้อน ท าให้
ชุมชนท่ีได้รับความเดือดร้อนเข้ามาแจ้ง ส่งหนังสือร้องเรียนในเร่ืองของการจัดเก็บขยะท่ีไม่
ครบทุกซอยภายในชุมชน แก้ไขปัญหาโดยเรียกเจ้าหน้าท่ีและผู้ ท่ี เกี่ยวข้องกับงาน
สุขาภิบาล หรืองานจัดเก็บขยะมูลฝอยมาร่วมประชุมและท าความเข้าใจในการสั่งการและ
ในเร่ืองร้องเรียนโดยเร็วท่ีสุด 
 7. สวัสดิการของพนักงานท่ีปฏิบัติหน้าท่ีจัดเก็บขยะท่ีไม่เพียงพอต่อการด ารง
ชีวิตประจ าวันจึงเกิดเป็นปัญหาในการปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหาโดยเพิ่มสวัสดิการ เบ้ียเลี้ยง
หรือเงินนอกเวลาราชการเพื่อเพิ่มขวัญก าลังใจแก่พนักงานในการปฏิบัติงาน และมี       
การพิจารณาความดีความชอบท่ีเป็นธรรม 
 8. วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานขาดแคลนหรือช ารุด ซึ่งต้องซ่อมแซมใช้
เวลานาน ท าให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหาโดยจัดซื้อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และ
เครื่องมือท่ีใช้ในการปฏิบัติงานให้มีความเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
 9. ไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ขาดการประสานงานท าให้เกิด
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหาโดยจัดการประชุมทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง
เพื่อท าความเข้าใจและประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานในทุกๆด้าน  
 10. การเบิกงบประมาณมีความล่าช้า เกิดความขัดแย้งในช้ันผู้ใต้บังคับบัญชา 
เน่ืองจากปัจจัยต่างๆท่ีเป็นองค์ประกอบในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ จึงเป็นสาเหตุของ
ความไม่พร้อมในการปฏิบัติหน้าท่ี จึงเป็นจุดด้อยในภาพรวมของการปฏิบัติงานใน        
การจัดเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองบึงย่ีโถ จังหวัดปทุมธานี แก้ไขปัญหาโดยจัดอบรม
หรือจัดกิจกรรมร่วมกัน เพื่อส่งเสริมและเป็นการสร้างความสมานสามัคคีระหว่างสาย
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บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา ระหว่างหัวหน้างานกับลูกน้อง และระหว่างเพื่อนร่วมงาน
ด้วยกันในการน าไปสู่การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 แนวทางในการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
บึงย่ีโถ จังหวัดปทุมธานี 
 1. ควรพัฒนาด้านนโยบายเพราะเป็นการแก้ไขปัญหาและเป็นแนวทางของเทศบาล
เมืองบึงย่ีโถ จังหวัดปทุมธานี ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยท าให้นโยบายขาด การต่อเน่ืองด้าน
งบประมาณ มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  
 2. ควรปรับสายการบังคับบัญชาท่ียาวเกินไป อ านาจการตัดสินใจอยู่ท่ีผู้บังคับบัญชา
ระดับสูง ขาดแคลนก าลังพลระดับปฏิบัติ ขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงานท่ีต้อง
ประสานงานระหว่างหน่วยงานอื่นๆ เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการปฏิบัติงาน  
 3. ควรมีการสร้างเสริมประสิทธิภาพของบุคลากรของฝ่ายงานสุขาภิบาล และ     
การจัดสรรก าลังคนให้เหมาะสมกับปริมาณงาน การจัดสวัสดิการ นอกจากเงินเดือนแล้ว
ควรมีเบี้ยเลี้ยงหรือค่าล่วงเวลาเพื่อเป็นขวัญและก าลังใจ และการเพิ่มแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานอีกด้วย 
 4. ควรพัฒนาด้านการประสานงานระหว่างหน่วยงาน ขอความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน เช่น การประสานงานกับชุมชนเพื่อให้ชุมชนแยกขยะถูกวิธี 
บางครั้งชุมชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งลูกบ้านท าให้ลูกบ้านบางครั้งท้ิงมูลฝอย
ธรรมชาติ เช่น กิ่งไม้ ท าให้รถขยะที่จัดเก็บช ารุดเน่ืองจากเป็นท่อนไม้ใหญ่ใส่ในถุงด า ท าให้
การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
 5. การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานต้องมีความครบถ้วนพร้อมท่ีจะปฏิบัติงาน 
อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน เช่น เครื่องแต่งกายท่ีป้องกันสารเคมี ถังขยะ ยานพาหนะควร
พัฒนาให้มีความพร้อมและทันสมัย  
 6. ควรจัดให้มีการฝึกอบรมทางด้านการก าจัดขยะประเภทสารพิษอยู่เสมอ เพื่อเป็น
การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอีกทางหน่ึง 
 7. ควรพัฒนาด้านนโยบาย การออกนโยบายต้องค านึงถึงการน าไปใช้ปฏิบัติงานได้
จริงเกิดประสิทธิภาพในทางปฏิบัติจริงๆ 
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อภิปรายผล 
 5.3.1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งน้ี  
 1) ควรพัฒนาด้านนโยบายเพราะเป็นการแก้ไขปัญหาและเป็นแนวทางของเทศบาล
เมืองบึงย่ีโถ จังหวัดปทุมธานี ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยท าให้นโยบายขาดการต่อเน่ืองด้าน
งบประมาณ มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  
 2) ควรปรับสายการบังคับบัญชาท่ียาวเกินไป อ านาจการตัดสินใจอยู่ท่ีผู้บังคับบัญชา
ระดับสูง ขาดแคลนก าลังพลระดับปฏิบัติ ขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงานท่ีต้อง
ประสานงานระหว่างหน่วยงานอื่นๆ เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการปฏิบัติงาน  
 3) ควรมีการสร้างเสริมประสิทธิภาพของบุคลากรของฝ่ายงานสุขาภิบาล และ   การ
จัดสรรก าลังคนให้เหมาะสมกับปริมาณงาน การจัดสวัสดิการ นอกจากเงินเดือนแล้วควรมี
เบ้ียเลี้ยงหรือค่าล่วงเวลาเพื่อเป็นขวัญและก าลังใจ และการเพิ่มแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
อีกด้วย 
 4) ควรพัฒนาด้านการประสานงานระหว่างหน่วยงาน ขอความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน เช่น การประสานงานกับชุมชนเพื่อให้ชุมชนแยกขยะถูกวิธี 
บางครั้งชุมชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งลูกบ้านท าให้ลูกบ้านบางครั้งท้ิงมูลฝอย
ธรรมชาติ เช่น กิ่งไม้ ท าให้รถขยะที่จัดเก็บช ารุดเน่ืองจากเป็นท่อนไม้ใหญ่ใส่ในถุงด า ท าให้
การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
 5) การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานต้องมีความครบถ้วนพร้อมท่ีจะปฏิบัติงาน 
อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน เช่น เครื่องแต่งกายท่ีป้องกันสารเคมี ถังขยะ ยานพาหนะควร
พัฒนาให้มีความพร้อมและทันสมัย  
 6) ควรจัดให้มีการฝึกอบรมทางด้านการก าจัดขยะประเภทสารพิษอยู่เสมอ เพื่อเป็น
การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอีกทางหน่ึง 
 7) ควรพัฒนาด้านนโยบาย การออกนโยบายต้องค านึงถึงการน าไปใช้ปฏิบัติงานได้
จริงเกิดประสิทธิภาพในทางปฏิบัติจริงๆ  
 5.3.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1) ควรศึกษาองค์ประกอบท่ีเป็นส่วนควบของการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน
ในเขตเทศบาลเมืองบึงย่ีโถ จังหวัดปทุมธานี 
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 2) ควรศึกษาปัจจัยในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบึง
ยี่โถ จังหวัดปทุมธานี ตามแนวทฤษฎีอื่นๆ เพื่อเปรียบเทียบผลของการจัดการขยะมูลฝอย
ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบึงย่ีโถ จังหวัดปทุมธานี 
 3) ควรศึกษาการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนใน
เขตเทศบาลเมืองบึงยี่โถ จังหวัดปทุมธานี โดยใช้ประชากรกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ี
จากหน่วยงานอื่นท่ีมีการท างานท่ีคล้ายกัน 
 4) ควรศึกษาเกี่ยวกับระดับของปัญหาภายในและภายนอกของการจัดการขยะมู ล
ฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบึงยี่โถ จังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นแนวทางใน      
การแก้ไขปัญหาท่ีตรงจุด และครอบคลุม เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาซ้ าซ้อนอีกทางหน่ึง
ด้วย 
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